
OGÓLNY REGULAMIN BANKU APARATÓW SŁUCHOWYCH 

 
 

Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic w ramach swojej działalności statutowej 
stworzyło Bank Aparatów Słuchowych. 

 

Bank Aparatów Słuchowych przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci 

potrzebujących wsparcia (w czasie oczekiwania na implantację, w przypadku zgubienia, 

uszkodzenia, w trakcie zabiegania o dofinansowanie zakupu własnych aparatów), a także – w 

wyjątkowych sytuacjach – dla osób dorosłych. 

 

Decyzje o przyznaniu aparatów z Banku Aparatów Słuchowych podejmowane są 

indywidualnie, na podstawie dokumentacji medycznej i informacji o sytuacji wnioskującego. 

 

1. Bank aparatów słuchowych prowadzony jest przez Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic, ul. 
 

Młyńska 23/1 89-600 Chojnice KRS 0000721808 NIP 5552120058 Regon 369635965 zwane 
dalej: „Użyczającym”. 

 

2. Bank aparatów słuchowych wypożycza aparaty słuchowe członkom Stowarzyszenia Słyszeć 
bez Granic: 

 

 

a) Dzieciom z wadami słuchu, oczekującym na implantację słuchu, w celu zapewnienia 

ciągłości bodźców dźwiękowych, na podstawie wskazań lekarza prowadzącego – na czas 

określony, maksymalnie do momentu implantacji. 
 

b) Dzieciom z wadami słuchu, które z powodów losowych zostały pozbawione możliwości 

korzystania z dotychczas używanych aparatów (uszkodzenie, zgubienie, oczekiwanie na 

wymianę albo dofinansowanie itp.) – na czas określony, maksymalnie 6 miesięcy. 
 

c) W jednostkowych i niestandardowych, wyjątkowo trudnych przypadkach dzieci i osób 
dorosłych z wadami słuchu – na warunkach indywidualnych. 

 

Dzieci korzystające z Banku Aparatów są reprezentowane przez rodziców lub opiekunów 
prawnych, którzy biorą na siebie zobowiązania wobec Użyczającego. 

 
 
 

3. Wypożyczane aparaty słuchowe pozostają własnością Użyczającego. 

 

4. Okres wypożyczenia jest ustalany indywidualnie. 

 

5. Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu aparatów w ustalonym terminie, wraz z wszystkimi 
przekazanymi akcesoriami. 

 

6. W przypadku nie dotrzymania terminu zwrotu zostanie naliczona kara finansowa w kwocie 
10 zł dziennie. 



 
7. Aparaty są wypożyczane tylko członkom Stowarzyszenia Słyszeć bez Granic. Aby zostać 

członkiem Stowarzyszenia Słyszeć bez Granic należy wypełnić deklarację członkowską i uiścić 

składkę członkowską. 

 

8. Wypożyczający na swój koszt zobowiązany jest do zakupu indywidualnych wkładek usznych 

do aparatu słuchowego, baterii oraz innych akcesoriów, które są niezbędne do prawidłowego 

użytkowania i pielęgnacji aparatu słuchowego. 

 

9. Koszty związane z doborem aparatów słuchowych (konsultacje lekarskie, badania, 
dopasowanie) ponosi Wypożyczający. 

 

10. Wypożyczający zobowiązuje się do korzystania z aparatów słuchowych zgodnie z ich 
przeznaczeniem i nie może ich oddać w użytkowanie osób trzecich. 

 

11. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za ewentualną utratę wypożyczonych aparatów i 

zobowiązuje się z tego tytułu do zapłaty na rzecz Użyczającego odszkodowania, 

odpowiadającego wartości aparatów słuchowych w dniu wypożyczenia. Odszkodowanie jest 

płatne w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

 

12. Wypożyczający jest odpowiedzialny za uszkodzenia wypożyczonych aparatów powstałe 

wskutek nieprawidłowego użytkowania i zobowiązuje się z tego tytułu do zapłaty na rzecz 

Użyczającego odszkodowania, odpowiadającego kosztom naprawy aparatów słuchowych. 

Odszkodowanie jest płatne w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

 

13. Użyczający może dochodzić należnego mu wg pkt 11 i pkt 12 odszkodowania przez instytucje 
do tego powołane, jeżeli wypożyczający odmówi dobrowolnej zapłaty odszkodowania. 

 
 

14. Jeżeli Wypożyczający będzie korzystać z aparatu słuchowego w sposób sprzeczny z niniejszą 

umową albo z jego przeznaczeniem, użyczający może zażądać zwrotu aparatów słuchowych, 

a wypożyczający zobowiązuje się mu je zwrócić, choćby nie upłynął jeszcze ustalony termin 

wygaśnięcia użyczenia. 

 

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. Ponadto wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć 

polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo dla Użyczającego Sąd 

Powszechny. 

 
16. Bank Aparatów Słuchowych działa na podstawie podpisanego porozumienia Stowarzyszenia z 

Piramidą Pomocy. 


